
 

AM\1092943HR.doc  PE579.921v01-00 

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

21.4.2016 A8-0135/58 

Amandman  58 

Markus Pieper 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 33. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

33. napominje da je bilo teško u potpunosti 

odijeliti njegove političke aktivnosti u 

svojstvu predsjednika od njegove pripreme 

kao glavnog kandidata Stranke europskih 

socijalista na europskim izborima 2014.; 

smatra da te dvije uloge nisu jasno 

razgraničene; poziva na to da se odijele 

dužnosti nositelja funkcija od kampanja 

kandidata za europske izbore; izražava 

žaljenje što je osoblje Parlamenta u 

najmanju ruku neizravno korišteno u svrhu 

pripreme kampanje te poziva na 

poduzimanje mjera kako bi se spriječilo da 

se to ponovi u budućnosti; u tom pogledu 

žali što je predsjednik pretvorio službeni 

račun na Twitteru „predsjednika 

Europskog parlamenta” u svoj osobni 

račun i koristio ga tijekom kampanje; 

33. napominje da je bilo teško u potpunosti 

odijeliti njegove političke aktivnosti u 

svojstvu predsjednika od njegove pripreme 

kao glavnog kandidata stranke čiji je član 

na europskim izborima 2014., ali i da je 

jednako teško bilo odijeliti aktivnosti 

drugih glavnih kandidata; smatra da te 

dvije uloge nisu jasno razgraničene; poziva 

na to da se odijele dužnosti nositelja 

funkcija od kampanja kandidata za 

europske izbore; izražava žaljenje što je 

osoblje Parlamenta u najmanju ruku 

neizravno korišteno u svrhu pripreme 

kampanje te poziva na poduzimanje mjera 

kako bi se spriječilo da se to ponovi u 

budućnosti; u tom pogledu žali što je 

predsjednik pretvorio službeni račun na 

Twitteru „predsjednika Europskog 

parlamenta” u svoj osobni račun i koristio 

ga tijekom kampanje; 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/59 

Amandman  59 

Markus Pieper 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 35. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

35. pozdravlja činjenicu da je dostavljen 

popis misija u kojima je predsjednik 

sudjelovao u prvih šest mjeseci izborne 

godine, u sklopu odgovoru na upitnik 

povezan s razrješnicom za 2014.; želi 

zatražiti dodatne informacije o obliku 

prijevoza kojim se predsjednik koristio 

kako bi iz Bruxellesa putovao na te 

sastanke i o tome je li se koristio 

privatnim letovima; 

Briše se. 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/60 

Amandman  60 

Markus Pieper 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 38. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

38. podsjeća na svoju rezoluciju o 

razrješnici za financijsku godinu 2012., u 

kojoj je zahtijevao detaljne informacije „o 

tome kako je službena dužnost 

predsjednika kao politički neovisnog 

predsjednika odvojena od njegove 

pripreme za europske izbore u funkciji 

najviše pozicioniranog 

socijaldemokratskog kandidata, a 

prvenstveno s obzirom na članove njegova 

kabineta, regionalnih ureda EP-a i putne 

troškove” (stavak 51.); 

Briše se. 

Or. en 
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21.4.2016 A8-0135/61 

Amandman  61 

Markus Pieper 

u ime Kluba zastupnika PPE-a 

Inés Ayala Sender 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

 

Izvješće A8-0135/2016 

Markus Pieper 

Razrješnica za 2014.: Opći proračun EU-a - Europski parlament 

2015/2155(DEC) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 122. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

122. izražava kritiku zbog uporabe 

službenog računa na Twitteru 

„predsjednika Europskog parlamenta” u 

svrhu političke kampanje i stavljanje 

poveznice na stranačke internetske 

stranice; 

Briše se. 

Or. en 

 

 


